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Motto: Volgen in het voetspoor van Jezus van Nazaret

In de serie over radicale woorden van Jezus gaat het vandaag over volgen. In onze geïndividualiseerde samenleving
die autonomie en onafhankelijkheid hoog in het vaandel heeft staan, is ‘volgen’ van iets of iemand niet direct een
keuze die respect afdwingt. Laat staan dat men er een positieve, spirituele grondhouding in vermoedt. En de woorden
van Jezus in Lucas 9 vers 58, 60 en 62 vragen dan ook nog om radicale omkeer en toewijding…
Orgelspel

woord van welkom

Wij gaan staan.
Zingen: In de veelheid van geluiden [liedboek 283: 4 en 5]

Groet
V De Heer zij met u.
A Ook met u zij de Heer!
Wij gaan zitten.
Bemoediging
V Onze hulp is in de Naam van de Heer
A Die hemel en aarde gemaakt heeft.

We worden stil.
Drempelgebed
Zingen: In de veelheid van geluiden [liedboek 283: 1, 2 en 3]

Inleiding op het thema ‘volgen’

gebed om ontferming: afsluiten met Liedboek 299d, alleen kyrie

glorialied: Ere zij aan God, de Vader [Liedboek 705: 1, 2 en 3]

moment voor de kinderen

eerste schriftlezing 1 Koningen 19:1-21

191Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. 2Toen
liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen: ‘De goden mogen met mij doen wat ze willen als u
morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij.’ 3Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te
redden. Bij Berseba in Juda aangekomen liet hij zijn knecht achter 4en zelf trok hij één dagreis ver de
woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood, en zei: ‘Het is genoeg
geweest, HEER. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders.’ 5Hij viel onder de
bremstruik in slaap, maar er kwam een engel, die hem aanraakte en zei: ‘Word wakker en eet wat.’ 6Elia
keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood, in gloeiende kooltjes gebakken, en een kruik water. Nadat
hij had gegeten en gedronken ging hij weer onder de struik liggen. 7Maar de engel van de HEER kwam
terug, raakte hem opnieuw aan en zei: ‘Sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je.’ 8Elia stond op,
en toen hij had gegeten en gedronken liep hij, gesterkt door dit voedsel, veertig dagen en veertig nachten
door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. 9Daar ging hij een grot binnen om er de nacht
door te brengen.

Toen richtte de HEER zich tot hem met de woorden: ‘Elia, wat doe je hier?’ 10Elia antwoordde: ‘Ik heb me
met volle overgave ingezet voor de HEER, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw
verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige
overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’ 11‘Kom naar buiten,’ zei de HEER, ‘en
treed hier op de berg voor mij aan.’ En daar kwam de HEER voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag
voor de HEER uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, maar de HEER bevond zich niet in



die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de HEER bevond zich niet in die
aardbeving. 12Na de aardbeving was er vuur, maar de HEER bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk
het gefluister van een zachte bries. 13Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam
naar buiten en ging in de opening van de grot staan, en daar klonk een stem die tot hem sprak: ‘Elia, wat doe
je hier?’ 14Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God van de hemelse
machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw
profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’ 15De
HEER zei tegen Elia: ‘Keer terug en ga naar de woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet je Hazaël
tot koning van Aram zalven. 16Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven tot koning van Israël, en Elisa, de
zoon van Safat, uit Abel-Mechola, moet je tot je eigen opvolger zalven. 17Wie ontkomt aan het zwaard van
Hazaël, zal gedood worden door Jehu. En wie ontkomt aan het zwaard van Jehu, zal gedood worden door
Elisa. 18Ik zal in Israël niet meer dan zevenduizend mensen in leven laten, alleen degenen die niet voor Baäl
hebben geknield en hem niet hebben gekust.’

19Elia ging weg van de Horeb. Toen hij Elisa, de zoon van Safat, aantrof was deze aan het ploegen. Ze
waren aan het werk met twaalf span ossen; Elisa liep achter het twaalfde span. Elia liep op hem af en gooide
zijn mantel over hem heen. 20Meteen liet Elisa zijn ossen in de steek en rende achter Elia aan. ‘Laat mij
afscheid nemen van mijn vader en moeder,’ zei hij, ‘dan zal ik met u meegaan.’ ‘Doe wat je wilt,’ zei Elia.
‘Ik dwing je nergens toe.’ 21Elisa ging terug, slachtte zijn ossen, braadde het vlees op het hout van hun juk
en bood het zijn knechten aan. Daarna ging hij met Elia mee als zijn dienaar.

Zingen: Behoed mij, o God [Liedboek 16b]

tweede schriftlezing Handelingen 1:1-8

11In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, 2vanaf het begin
tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen die hij door de heilige Geest
had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. 3Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk
bewezen dat hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over
het koninkrijk van God.

4Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de
belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. 5Johannes doopte met
water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’ 6Zij die bijeengekomen waren, vroegen
hem: ‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’ 7Hij antwoordde: ‘Het
is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik
waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. 8Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen
jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van
de aarde.’

Zingen: Zij zit als een vogel [Liedboek 701, 1,3 en 4]

derde schriftlezing Lucas 9: 57-62

57Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen hem: ‘Ik zal u volgen waarheen u ook gaat.’ 58Jezus zei
tegen hem: ‘De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd
nergens te ruste leggen.’ 59Tegen een ander zei hij: ‘Volg mij!’ Maar deze zei: ‘Heer, sta me toe eerst terug
te gaan om mijn vader te begraven.’ 60Jezus zei tegen hem: ‘Laat de doden hun doden begraven, maar ga jij
op weg om het koninkrijk van God te verkondigen.’ 61Weer een ander zei: ‘Ik zal u volgen, Heer, maar sta
me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten.’ 62Jezus zei tegen hem: ‘Wie de hand aan de ploeg
slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God.’

Zingen: O, waar wil je heengaan en kan ik je volgen [Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow, nr. 21]
Preek

Muzikaal intermezzo door Klaas de Haan



Zingen: Als ik ju bij name roep (John Bell ‘Will you come and follow me’, vertaling Sytze de Vries, uit ‘Het liefste lied
van overzee’deel 2)

dank- en voorbeden [met acclamatie ‘Vervul ons met uw Geest, Liedboek 368h]
Onze Vader, oecumenische tekst

Mededelingen

Zingen slotlied: Een mens te zijn op aarde [Liedboek 807, 1,2,3,5 en 6]

wegzending en zegen


